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Protokół Nr XXXVI.2013 

z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 27 maja 2013 roku 

Ad.1 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan dokonał otwarcia XXXVI sesji Rady 

Miejskiej. Powitał Posła na Sejm RP p. Witolda Pahla, Z–cę Komendanta 

Komisariatu Policji w Drezdenku p. K. Jodełło, Radnego Powiatowego p. A. Liberę,   

Burmistrza Drezdenka p. M. Pietruszaka, Z-cę Burmistrza p. A. Kozubaja, Skrabnika 

Gminy p. A. Lachowicz, Sekretarza Gminy p. B. Rerusa, zaproszonych gości (lista 

obecności stanowi załącznik nr 1a do protokołu), sołtysów (lista obecności stanowi 

załącznik nr 1b do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego protokołu) i wszystkich obecnych na posiedzeniu.  

Następnie stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przedstawił porządek obrad, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Jednocześnie zapytał czy są wnioski 

do porządku. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.  

 

Ad. 3 

Burmistrz Drezdenka p. Maciej Pietruszak poinformował, że na dzisiejszej sesji 

nastąpi uroczysty, doniosły moment poświęcony ludziom działającym na rzecz 

lokalnej społeczności w zakresie kultury i sportu. Burmistrz Drezdenka podkreślił, że 

bardzo zależy mu na tym, aby w sposób szczególny wyróżnić w sprawach kultury  

p. Jana Maćkowskiego Dyrektora Centrum Promocji Kultury, natomiast jeśli chodzi  

o sport radnego p. Włodzimierza Sapóra. Pan M. Pietruszak powiedział, że obecność 

Posła na Sejm RP p. W. Pahla wiąże się z tym, że wsparł on tę ideę i kandydatury 

swoją osobistą rekomendacją. Burmistrz Drezdenka skierował podziękowania  

w stronę p. W. Pahla za wsparcie i uczestnictwo w tym doniosłym akcie 

uhonorowania naszych obywateli. Podziękował p. J. Maćkowskiemu i W. Sapórowi 

za zaangażowanie, kreatywność i aktywność dzięki którym nasi mieszkańcy 

otrzymują  bogatą, różnorodną porcję atrakcji kulturalnych i różnego rodzaju zajęć 

rekreacyjno-sportowych. 

Poseł na Sejm RP p. W. Pahl wręczył wyróżnionym odznaczenia – dla  

p. J. Maćkowskiego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną 

przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz p. W. Sapórowi odznakę 

honorową „Zasłużony dla sportu” przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki. 

Poseł na Sejm RP p. W. Pahl wyjaśnił, że udzielił swojej rekomendacji w/w 

kandydaturom natomiast wyróżniane osoby zostały wskazane przez Burmistrza 

Drezdenka p. M. Pietruszaka, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia. 
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Jednocześnie zwrócił uwagę, że na sali przebywają obecnie osoby, które powinny 

być dowartościowane, gdyż dorobek miasta jest ogromny, o czym może świadczyć 

obecność mediów związany z sukcesem dotyczącym bezprzewodowego Internetu, 

rzeczowa, gospodarcza dyskusja na temat intensyfikacji działań w kierunku 

modernizacji linii kolejowej 203 i rozpoczęcie bardzo mocnej debaty na temat  

wprowadzenia obwodnicy Drezdenka do programu wojewódzkich dróg. 

Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan ogłosił 5 min przerwy w obradach sesji RM. 

Ad. 4 

Informacja dotycząca przygotowania do sezonu turystycznego została przygotowana 

przez pracownika zajmującego samodzielne stanowisko ds. kultury, sportu, turystyki i 

promocji i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Radny K. Siuda zapytał czy informacje przekazywane radnym dotyczące 

przygotowania do sezonu turystycznego są na bieżąco aktualizowane, ponieważ co 

roku radni otrzymują identyczne wiadomości. 

Z-ca Burmistrza A. Kozubaj zaproponował przesunięcie powyższego tematu na sesję 

czerwcową (również w przyszłych latach), wówczas podane dane zostaną 

zaktualizowane.  

Ad. 5 

Sołtys Drawin p. Cz. Binkowski: 

Pytanie kiedy mieszkańcy Gminy Drezdenko, oprócz tych którzy są objęci projektem, 

będą mogli korzystać z Gminnej Infrastruktury Dostępu do Szerokopasmowego 

Internetu. 

Radny M. Czekajło:  

1. Informacja, że na osiedlach przy ul. Piłsudskiego, Kopernika i Mickiewicza zostały 

postawione ławki, które uniemożliwiają dojazd samochodami uprzywilejowanymi 

do mieszkańców. 

2. Informacja, że ul. Słoneczna podczas opadów deszczu jest całkowicie zalana 

wodą; na drodze tej wystają druty, które stwarzają zagrożenie.  

3. Informacja, że w chodniku przy „starym pogotowiu” tj. przy ul. Niepodległości jest 

duża dziura, która stanowi zagrożenie dla pieszych. 

Radny W. Sapór: 

Pytanie jakie są plany odnośnie modernizacji ulicy Słonecznej. 

Radny K. Siuda: 

Prośba o zwrócenie uwagi na asfaltową drogę w Nowym Trzebiczu, która jest  

w bardzo złym stanie technicznym;  

 

Ad. 6 

Odpowiedzi na interpelacje radnych i sołtysów udzielił Zastępca Burmistrza 

Drezdenka p. Andrzej Kozubaj: 

Sołtys Drawin p. Cz. Binkowski: 

Zastępca Burmistrza Drezdenka p. A. Kozubaj poinformował, że dzisiejsze 

wydarzenia, które mają miejsce i o których informował Burmistrz p. M. Pietruszak są 

zakończeniem I etapu inwestycji dotyczącej dostępu do Internetu. W następnym 
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wydaniu Gazety Drezdeneckiej zostaną podane wszelkie szczegóły związane  

z logowaniem się do sieci, z możliwością dostępu oraz z wymaganiami jakie będą 

niezbędne, aby korzystać z Internetu. Po zapoznaniu się z tymi informacjami, każdy  

z mieszkańców będzie mógł wykonać wszystkie potrzebne czynności np. kupić kartę 

lub antenę w zależności od miejsca, w którym mieszkają i od możliwości 

technicznych na danym terenie. 

Radny M. Czekajło/ W. Sapór : 

1. Zastępca Burmistrza Drezdenka p. A. Kozubaj zauważył, że wystarczyłoby 

odrobinę wyobraźni tym, którzy budowali osiedla czyli Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Zadeklarował, że Gmina zaproponuje SM rekonstrukcję ciągów pieszych.  

2. Zastępca Burmistrza Drezdenka p. A. Kozubaj zadeklarował, że wystające druty 

zostaną bezzwłocznie usunięte. Jednocześnie poinformował, że na ulicę 

Słoneczną jest wykonana dokumentacja techniczna, której koszt wynosi 

kilkadziesiąt tysięcy złotych, przy czym całkowity koszt przebudowy ulicy 

Słonecznej tj. ok. 1.8 mln. zł., w dokumentacji tej przewidziana jest kanalizacja 

burzowa. Z-ca Burmistrza powiedział, że jeżeli będzie taka możliwości to zostanie 

złożony wniosek do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych czyli tzw. 

schetynówek, z którego być może uda się pozyskać dofinansowanie. 

3. Zastępca Burmistrza Drezdenka p. A. Kozubaj zadeklarował, że UM zwróci się do 

ZDW w sprawie chodnika przy ul. Niepodległości, gdyż jest to chodnik w ciągu 

dróg wojewódzkich. 

Radny K. Siuda: 

1. Zastępca Burmistrza Drezdenka p. A. Kozubaj poinformował że droga w Nowym 

Trzebiczu będzie remontowana po zakończeniu prac na drogach asfaltowych  

w północnej części Gminy Drezdenko.  

Ad. 7 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan przypomniał, że nad wszystkimi 

uchwałami radni dyskutowali na komisjach. Poinformował jednocześnie, że obecnie 

na sali znajduje się 14 radnych. 

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej 

im. Franciszka Grasia w Drezdenku – druk nr 305/13 

 - (projekt stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że zgodnie z 

ustaleniami na wspólnym posiedzeniu komisji do Rady Muzeum powołane są 

następujące osoby: 

1) Krzysztof Jaśków, 
2) Joanna Rutkowska, 
3) Iwona Świekatowska, 
4) Zbigniew Kubasik, 

5) Józef Cabaj, 
6) Marcin Tomczak. 

Radni nie wnieśli uwag. 
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Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 3 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/295/2013 w sprawie powołania 

Rady Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia  

w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).  

 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 

rok – druk nr 306/13 (projekt stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/296/2013 w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok (uchwała stanowi załącznik 

nr 16 do niniejszego protokołu). 

Ad. 9 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Drezdenko na lata 2013-2021 – druk nr 307/13 (projekt stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/297/2013 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 

(uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).  

 

Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2013 roku 

– druk nr 308/13. (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że na wspólnym 

posiedzeniu komisji została zgłoszona następująca poprawka:  

§ 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: W rozdziale 6 usypianie ślepych miotów : 
1) §11 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 
 1.Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów psów lub kotów bezpańskich. 
2) wykreśla się w §11 ust.2 pkt 4 i 5 . 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/298/2013 w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2013 roku (uchwała stanowi załącznik 

nr 18 do niniejszego protokołu).  
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Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  – druk nr 

309/13 (projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/299/2013 w sprawie wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (uchwała stanowi załącznik 

nr 19 do niniejszego protokołu). 

 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Drezdenko do 

Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 – druk nr 310/13 (projekt stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 0 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/300/2013 w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Drezdenko do Zgromadzenia Celowego 

Związku Gmin SGO5 (uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 

protokołu).  

 

Ad. 13 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Drezdenku 

do komisji do spraw przyznawania i cofania stypendium edukacyjnego za wyniki 

w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – druk nr 

311/13 (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan poinformował, że na 

posiedzeniach komisji wyłoniono skład przedstawicieli Rady Miejskiej w Drezdenku 

do prac w w/w komisji: 

1) Radny Krzysztof Jaśków, 

2) Radny Włodzimierz Sapór, 

3) Radny Jerzy Skrzypczyński. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 3 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/301/2013 w sprawie 

wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Drezdenku do komisji do spraw 

przyznawania i cofania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych (uchwała stanowi załącznik 

nr 21 do niniejszego protokołu).  
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Ad.14 

Projekt uchwały zmiany Uchwały Nr LV/379/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 

19 sierpnia 2010 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy – druk nr 312/13 (projekt 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

Z-ca Burmistrza p. A. Kozubaj zaproponował, aby powyższy projekt przyjąć z 

uwzględnieniem poprawki polegającej na skreśleniu w § 1 pkt 2 słów ”lub Celowego 

Związku Gmin SGO5” 

Radni nie wnieśli uwag. 

Rada Miejska, w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnych” 

oraz 1 „wstrzym. się” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/302/2013 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr LV/379/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010 roku 

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

na tworzenie nowych miejsc pracy (uchwała stanowi załącznik nr 22 do 

niniejszego protokołu).  

 

Ad.15 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że do wiadomości Rady 

Miejskiej w Drezdenku wpłynęło:  

1. Zgłoszenie interpelacji radnego p. K. Siudy do Starostwa Powiatowego  

w Strzelcach Krajeńskich w sprawie remontu drogi powiatowej Gościm – 

Sowia Góra (pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu i jest 

dostępne do wglądu w Biurze Rady). 

2. Pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wykonania napraw  

i konserwacji dróg i chodników na terenie gminy Drezdenko (pismo stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu i jest dostępne do wglądu w Biurze 

Rady). 

3. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące, że Sejmik Województwa 

Lubuskiego planuje likwidację w drodze uchwały Aglomeracji Santok, która 

dotyczy gospodarki ściekowej. Jednocześnie Sejmik Województwa 

Lubuskiego zwraca się z prośbą do Rady Miejskiej w Drezdenku  

o uzgodnienie tego projektu uchwały (pismo stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu i jest dostępne do wglądu w Biurze Rady). 

 

Ad. 16 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendium 

edukacyjnego za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych – druk nr 301/13 (projekt stanowi załącznik nr … do niniejszego 

protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan wstępnie zaproponował, aby kolejna 

sesja Rady Miejskiej w Drezdenku odbyła się 25 czerwca 2013r. 
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Ad.17 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XXXVI sesję Rady Miejskiej uznał 
za zakończoną. 
 

Sporządziła: 
Joanna Ambroziak                                                                       
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                     w Drezdenku 
                                                                                      
 
 

                                                              /-/ Adam Kołwzan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


